Referat menighedsrådsmøde
torsdag den 21. august 2014 kl. 1900
i Kirkehuset
Sangvælger: Lis Andersen
Referent: Olav Lynggaard
Deltagere: Jens Kock, Anni Aarestrup, Poul Tegllund, Michael Hjort, Bjørn Laursen, Olav
Lynggaard, Kathrine Føns Schultz, Inga Juhl Nielsen, Christina Graversen, Jane Marie Noe, Jens
Henrik Kristiansen, Maria Dusgaard König og Lis Andersen.
Afbud: Maria Dusgaard König
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden
Der er sat ekstra punkter på dagsordnen, er ellers godkendt.
Pkt. 2
Voksenudvalg
kort referat af Olav omkring de nuværende tiltag
Pkt. 3
Meddelelser fra formanden
− Stiftsmøde den 5. sept. kl. 1530 på Hotel Harmonien. Festgudstjeneste kl. 2000 i
Domkirken. Seneste tilmelding mandag 25.08.14 Program kan ses på Stiftets hjemmeside
under ”kalender”. Tilmelding til Jens Kock, søndag d. 24. august.
− Sognedag. Skal menighedsrådet have en stand eller? Der etableres en stand med seddel og
postkasse for ”ris og ros” T-shirt med logo som også kan anvendes ved julemessen, Jens
Kock arbejder videre med det.
− OK '15 Hvad skal vi vægte? Mulighed for at komme med komme med kommentarer på
landsforeningens hjemmeside, senest 090914
− Ny lønrapport over vikarforbrug tilgængelig via DAP
− KODA rapportering af koncerter, ændres fra årlig til kvartalsvis.
− Introkursus for nyansatte i Folkekirken, afholdes i Harte 18.09.14
− Gratis opslag af organiststillinger på DOKS's hjemmeside
− Fællesmøde med Hjarup, ting til drøftelse. Onsdag d. 24. september i Hjarup, der laves
oplæg af Nikolaj og Olav
− Haderslev Stift møder tidens udfordringer, Stiftet tilbyder kurser m.v. se Stiftets
hjemmeside.
− Faglig messe for menighedsrådsmedlemmer, ansatte og frivillige, se invitation på DAP og
mere på www.kirkensforum.dk
− Trinity møde d. 24 & 25 oktober, der kan tilmeldes endnu.

Pkt. 4
Opfølgning på menighedsmøde
− Kirkegården, debat omkring ændringer på nordsiden. Stier er blevet tilplantet med græs.
Kirkegårdskonsulenten ved provstiet kontaktes for en langsigtet løsning på de udfordringer,
der er med tomme gravsteder.
− Samarbejde med Hjarup tages op på det fælles møde d. 24. september.
Pkt. 5
Bygningsudvalg
− Orientering om byggesag, præstegård. Der er udsendt referat fra møde 12 og 13.
− Orientering om kirketårnets tilstand, der er udsendt ingeniørrapport, omkring både murværk
og bærende bjælker.
Den bygningssagkyndige fra provstiet har sat en undersøgelse i gang.
− Der er ønske om en længere ”åbningstid” i kirken. Det undersøges hvad det vil koste at
sætte automatisk lås på døren. (Vil koste med låse 11.400,- excl. Stikkontakt) Det etableres
hvis der er penge samt vi indhenter erfaringer fra andre kirker.

Pkt. 6
Økonomi
Der er lavet en kvartalsrapport, som følger de budgetter der er lagt. Budgetsamråd d. 26. august.
Hvor Jens og Anni deltager.
Pkt. 7
Præsterne
JHK: Indlæg omkring natkirke, fredag d. 22. august. Konfirmandopstart i søndags med 8b. Holdet
er næsten fuldtallig.
Indsamling i søndags gav 2.700,- til de forfulgte i Nordirak.
MDUK
Pkt. 8
Kontaktperson
Orientering om kirkesanger samarbejde med Hjarup
Der er lavet annoncer/stillingsopslag omkring de 2 stillinger, som er på jobnet, facebook,
uddannelses institutioner. Samtale/sang d. 11 september 2014.
Omkring sognedag ønsker Solveig lidt hjælp til oprydning, vi opfordres til at give en hånd.
Pkt. 9
Kirkeværge
Poul og Lone har været på lejr med 3 familier gennem Folkekirkens Feriehjælp og havde en god tur.
Pkt. 10
Orientering fra udvalgene

Pr-udvalg har brugt meget tid på den nye hjemmeside, specielt Solveig Sørensen har brugt mange
timer. De arbejder også med skiltningen ved vejen, hvordan det gøres bedre. Der arbejdes med AVudstyr, og de udfordringer der er med det.
Der arbejdes også videre med de frivillige kirkeblads uddelere, som inviteres til et dialogmøde
senere på året.
Lokal kirkeudvikling skal på konference på lørdag. Der er udsendt et program for mødet d. 27.
september, hvor Nikolaj kommer og laver et indlæg, personalet er også inviteret. Vi skal se på
visioner for de kommende år.
Pkt. 11
Medarbejderrepræsentant
Pkt. 12
Eventuelt
− ”Jesus på slottet” søger flere hyrder! Jens Henrik orienterede om arrangementet.
− Pengegave fra 100 års 2013 jubilæet i anledning af Vamdrup Kirkes frikøb fra
”Østerbygård” anvendes til nye brochure-holdere til våbenhuset.

Pkt. 13
Lukket møde

Oprydning: Bjørn Laursen, Kathrine F. Schultz
Afslutningstidspunkt:

